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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Laju pertumbuhan ekonomi bangsa indonesia pada saat sekarang ini 

cukup tinggi. Hal ini berakibat perkembangan pembangunan berjalan dengan 

pesat sehingga kebutuhan bahan struktur terus meningkat. 

Beton merupakan elemen struktur bangunan yang telah dikenal dan 

banyak dimanfaatkan sampai saat ini. Beton juga telah banyak mengalami 

perkembangan-perkembangan baik dalam teknologi pembuatan campurannya 

ataupun teknologi pelaksanaan konstruksinya. Perkembangan yang telah sangat 

dikenal adalah ditemukannya kombinasi antara  material  beton  dan  tulangan 

baja yang digabungkan menjadi satu kesatuan konstruksi dan dikenal sebagai 

beton bertulang. 

Beton bertulang banyak diterapkan pada bangunan-bangunan 

struktural seperti: bangunan gedung, jembatan, perkerasan jalan, bendungan 

air, dan berbagai konstruksi lainnya. Beton bertulang pada bangunan gedung 

terdiri dari beberapa elemen struktur, misalnya balok, kolom, plat lantai, 

pondasi, sloof, ring balok, ataupun plat atap. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian pelat beton bertulangan kayu 

dan bambu ini adalah pasir, semen, kerikil, air dan menggunakan kayu dan 

bambu sebagai penggantin tulangan. Indonesia sendiri kaya akan hutan yang 

banyak menghasilkan kayu dan bambu. 

 Didalam bangunan struktural beton bertulangan baja sangat dominan 

dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan harga baja terus mengalami 

kenaikan harga. Untuk mengatasi hal tersebut banyak penelitian tentang 

pengganti baja dalam kontruksi. Misalnya ada yang diganti dengan karet tali 

timba, kayu, bambu dan hasilnya masih dibawah tulangan baja. Disini saya 

akan menggabungkan antara kayu dengan bambu, dimana kayu mempunyai 

kuat tekan yang baik, sedangkan bambu kuat lenturnya yang baik. Dengan 

penggabungan tersebut diharapkan dapat mencapai kuat lentur yang sebanding 

dengan tulangan baja. 
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B.  Rumusan Masalah  

Permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini dapat 

sebagai berikut: 

a) Seberapa besar kuat lentur pelat beton bertulangan baja dan pelat beton 

bertulangan kayu dan bambu? 

b) Seberapa kenaikan kuat lentur pada pelat beton bertulangan kayu dan bambu 

dibandingkan pelat beton bertulangan baja? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Untuk membandingkan kuat lentur pelat beton bertulangan baja dengan 

pelat beton bertulangan kayu yang memiliki kekuatan yang setara. 

b) Untuk mengetahui kenaikan kuat lentur pelat beton bertulangan kayu, jika 

diperkuat dengan bambu. 

c) Untuk mengetahui perbedaan kuat lentur pelat beton bertulang secara 

pengujian dengan kuat lentur pelat beton bertulang secara analisis. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Manfaat   secara   teoritis,   dapat   memberikan analisis secara ilmiah 

tentang perbedaan kuat lentur pelat beton bertulangan biasa dan pelat 

beton bertulangan kayu dan bambu pada simple beam. 

b) Manfaat secara praktis, dapat memberikan alternatif kayu dan bambu 

sebagai pengganti penulangan pada pelat beton bertulangan, yang 

memberikan efisiensi biaya. 

 

D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah  dilakukan agar pokok permasalahan  tidak  

meluas dan terfokus pada masalah utama yang akan diungkapkan. Adapun 

batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bahan – bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a) Semen Portland jenis I merk Gresik 
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b) Pasir, berasal dari Klaten Jawa Tengah 

c) Kerikil, berasal dari Wonogiri 

d) Air, berasal dari Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS 

e) Tulangan baja, berasal dari toko bahan bangunan di Surakarta 

f) Bekesting untuk cetakan pelat beton bertulang digunakan kayu sengon 

g) Tulangan kayu yang digunakan adalah kayu Jati berukuran 2,75 cm x 3  

cm x 96 cm. 

h) Tulangan bambu yang digunakan berasal dari Wonogiri. Bambu yang 

digunakan adalah bambu Petung berukuran 2,75 x 0,5 x 96 cm. 

2) Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS. 

3) Baja tulangan direncanakan dengan mutu sebesar fy = 240 MPa. 

4) Beton direncanakan dengan mutu (kuat tekan) sebesar f ′c = 20 MPa. 

5) Perencanaan campuran adukan beton dengan menggunakan metode 

perbandingan berat antara semen, pasir, kerikil dan air sesuai SNI.T-15-1990-

03, dengan faktor air semen sebesar 0,5. 

6) Bentuk penampang pelat beton bertulang adalah persegi empat.. 

7) Beban yang bekerja pada benda uji adalah beban arah vertikal saja. 

8) Pengujian dilakukan pada umur 28 hari. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian terdahulu pembahasan ini telah diteliti oleh (David Nur 

Nugroho, 2012). yang membahas tentang “Pemanfaatan Bambu Sebagai 

Alternatif Pengganti Tulangan Baja Pada Pelat Beton Pra Cetak Dengan 

Perkuatan Tali Timba” dengan ukuran benda uji 10 x 60 x 110 cm dan dimensi 

bambu 2 x 0,5 x 50 cm, diameter baja 6 mm kuat tarik fy = 312,40 MPa. Hasil 

dari penelitian tersebut diperoleh Mkap.uji rata-rata sebesar 6,395 kN.m. 

Sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh sebesar 8,844 kN.m. Dengan demikian 

terdapat kenaikan sebesar 38,29 % yaitu dari momen kapasitas teori menuju 

momen kapasitas hasil uji. 

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti akan meneliti berapa 

besarnya kuat lentur pelat beton bertulang biasa dengan balok beton bertulangan 

kayu dan bambu. 


